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 اول: عناوین و متن خبرهابخش 

 

 شرکت فوالد کاوه جنوب کیش آماده بهره برداری 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  12:۰۷ - باشگاه خبرنگاران

 کاوه فوالدفوالدسازی شرکت  2جنوب کیش گفت: فاز  کاوه فوالدمدیر عامل شرکت 

مهر( با حضور معاون  5جنوب کیش واقع در غرب بندرعباس روز شنبه هفته آینده )

 اول رئیس جمهور و رئیس بنیاد مستضعفان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان ، علی دهاقین، مدیر عامل شرکت 

میلیون  311جنوب کیش با سرمایه گذاری  کاوه فوالدفوالدسازی شرکت  2جنوب کیش گفت: فاز  کاوه فوالد

 5یورویی بنیاد مستضعفان و ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و دویست هزار تن شمش فوالدی، روز شنبه 

 مهر با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان افتتاح می شود. 

 

جنوب کیش ظرفیت تولید شمش در این  کاوه فوالدفوالدسازی شرکت  2اقین افزود: با بهره برداری از فاز ده

 شرکت ساالنه به دو میلیون و چهارصد هزار تن می رسد. 

 

او گفت:در سال جهش تولید و برای نخستین بار در کشور یک خط تولید فوالدی به صورت کامل به دست 

 رایط سخت تحریم های خارجی راه اندازی شده است. متخصصان ایرانی و در ش

 

نفر به صورت مستقیم در این شرکت  18۰۰جنوب کیش با اشاره به اینکه اکنون  کاوه فوالدمدیر عامل شرکت 

فوالدسازی، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت  2مشغول به کار هستند، افزود: با بهره برداری از فاز 

 زایش خواهد یافت. برابر اف 2به 

 

جنوب  کاوهدر شرکت  فوالدعلی دهاقین افزود: با راه اندازی کارخانه های کنستانتره و گندله، زنجیره تولید 

 کیش در آینده تکمیل می شود. 

https://www.yjc.ir/fa/news/7503393/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 در غرب بندرعباس راه اندازی شد.  86جنوب کیش با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان سال  کاوه فوالدشرکت 

  سایت دیگر: 3

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  12:48 - خبرگزاری صدا و سیما

 شنبه؛ بهره برداری مرحله دوم فوالدسازی کاوه جنوب کیش

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  14:18 - ایسنا

 درصدی نیروهای بومی هرمزگان ۹۰شرکت فوالد کاوه جنوب کیش/ جذب  2بهره برداری از فاز 

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  14:36 - پایگاه خبری قلم

 درصدی نیروهای بومی هرمزگان ۹۰ه جنوب کیش/ جذب شرکت فوالد کاو 2بهره برداری از فاز 

 

میلیون یورویی بنیاد مستضعفان در فاز دوم فوالدسازی کاوه /  311سرمایه گذاری 

 میلیون تن 2.4افزایش ظرفیت تولید فوالد به 

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  ۰8:56 - خبرگزاری تسنیم

جنوب کیش گفت: دومین فاز این شرکت  کاوه فوالدگروه استان ها مدیرعامل شرکت 

میلیون یورویی بنیاد مستضعفان به زودی افتتاح می شود و  311با سرمایه گذاری 

 در مدار تولید قرار می گیرد.

جنوب کیش در نشست  کاوه فوالد، علی دهاقین مدیرعامل شرکت زارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباسبه گ

حاضر مهم  خبری با اصحاب رسانه استان هرمزگان اظهار داشت: فاز دوم این شرکت از اول انقالب تا حال

 ترین و گسترده ترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان بوده و در روزهای آتی به بهره برداری می رسد. 

 

جنوب کیش سرمایه گذاری کرده  فوالدمیلیون یورو در شرکت  311وی افزود: بنیاد مستضعفان در مجموع 

 ده است. ش هزینهمیلیون یورو  1۹۹بالغ بر تاکنون که در فاز دوم این پروژه 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2833298/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
https://www.isna.ir/news/99070302205/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://qalamna.ir/fa/news/170118/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/03/2355549/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-311-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-2-4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86
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جنوب کیش گفت: خط تولید این فاز کامال ایرانی است و به دست جوانان همین  کاوه فوالدمدیرعامل شرکت 

کشور راه اندازی شده است، تمام استانداردهای بین المللی و محیط زیستی نیز در آن رعایت شده و مشکلی 

 وجود ندارد. 

 

میلیون تن ظرفیت اسمی داشت که  1.2از نخست حدود جنوب کیش در ف کاوه فوالدوی تصریح کرد: شرکت 

 1.2درصد از این امر را محقق کنیم، در فاز جدید نیز قرار است  ۹8در سال گذشته موفق شدیم تا حدود 

در  فوالدجنوب کیش از تولید  کاوه فوالدمیلیون تن ظرفیت تولید شمش فوالدی افزایش یابد تا سهم شرکت 

 یابد.  درصد افزایش 1۰کشور به 

 

کشور بود که با این افزایش  فوالدتولید کننده برجسته تولید  1۰جنوب کیش جزو  کاوه فوالددهاقین گفت: 

 تولید در جایگاه چهارم قرار خواهد گرفت. 

 

هزار شغل غیر مستقیم  2۰شغل مستقیم و  1۷۰۰ شرکتجنوب کیش گفت: این  کاوه فوالدمدیرعامل شرکت 

 و نقش بسزایی در اشتغالزایی ایفا کرده است.  نمودهایجاد 

 

وی در پایان با تاکید بر این مطلب که در مراسم افتتاحیه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و پرویز 

درصد از محصوالت این شرکت به خارج  8۰فتاح رئیس بنیاد مستضعفان نیز حضور خواهند داشت بیان کرد: 

 نقش موثری در ارزآوری ایفا می کند.  از کشور صادر می شود و

 

 

 نشست خبری مدیر عامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با خبرنگاران

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  2۰:28 - ایرنا

جنوب کیش روز چهارشنبه دریک  کاوه فوالدعامل شرکت  مدیر -ایرنا  -بندرعباس 

 نشست خبری برنامه های این شرکت را تشریح کرد. 

https://www.irna.ir/photo/84052152/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 فوالد سازی فوالد کاوه جنوب کیش آماده افتتاح است 2مرحله 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۷:26 - ایرنا

فوالدسازی  2مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب از آمادگی مرحله  -ایرنا-بندرعباس

مستضعفان  شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد

 خبر داد.

علی دهاقین عصر چهارشنبه در یک نشست خبری افزود: مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب 

 میلیون یورو از سوی بنیاد مستضعفان در مدار تولید قرار گرفته است.  311کیش با سرمایه گذاری 

هزار تن به ظرفیت تولید شمش  2۰۰یون و وی ادامه داد: با بهره برداری از مرحله دوم این مجموعه، یک میل

میلیون و  2در کشور و شرکت فوالد کاوه جنوب کیش اضافه شده و ظرفیت تولید در این شرکت به ساالنه 

 هزار تن شمش فوالدی خواهد رسید.  4۰۰

ر این دهاقین با بیان اینکه با احتساب ظرفیت تولید در فاز دوم فوالد کاوه جنوب کیش سهم تولید فوالد د

درصد تولید فوالد کشور افزایش می یابد افزود: این میزان تولید باعث می شود تا رتبه فوالد  1۰شرکت حدود 

 کاوه جنوب کیش در میان تولیدکنندگان فوالد کشور از جایگاه هفتم به رده چهارم ارتقا یابد. 

تولید و در راستای تحقق اقتصاد دهاقین با تاکید بر احداث فاز دوم فوالد کاوه جنوب کیش در سال جهش 

مقاومتی گفت برای نخستین بار در کشور یک خط تولید فوالدی به صورت کامل به دست متخصصان ایرانی 

انجام شد و این موفقیت بزرگ در شرایطی به دست آمد که کشور و صنعت فوالد ایران تحت سخت ترین 

 تحریم های خارجی قرار داشت 

داث مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغال زایی نیروهای با اشاره به نقش احوی 

بومی استان هرمزگان گفت : با بهره برداری ازمرحله دوم فوالد کاوه جنوب کیش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 

ن هرمزگان فعلی کارخانه به دو برابر افزایش خواهد یافت که همگی از جوانان متخصص و نیروهای بومی استا

 .خواهند بود

سرمایه گذاری برای احداث فاز دوم فوالد کاوه جنوب  کرد:یرعامل فوالدکاوه جنوب کیش خاطرنشان دم 

کیش بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان بوده و در آینده با راه اندازی کارخانه های کنسانتره و گندله 

 به تکمیل زنجیره تولید فوالد منجر می شود . 

https://www.irna.ir/news/84051947/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 5به گفته دهاقین مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش واقع در غرب بندرعباس روز شنبه 

 مهر با حضور معاون اول رییس جمهوری و رییس بنیاد مستضعفان بهره برداری می شود. 

  سایت دیگر: 2

 13۹۹مهر  ۰2رشنبه چها 1۹:1۹ - خبرگزاری مهر
 با حضور اسحاق جهانگیری؛

 فوالد سازی فوالد کاوه به بهره براری می رسد 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  ۰4:52 - دهاقتصاد آین

 فوالد سازی فوالد کاوه به بهره براری می رسد 2فاز 

 

 به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان؛

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  ۰۹:۰2 - بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی

فوالدسازی  2پارس وابسته به بنیاد مستضعفان، از افتتاح فاز  کاوهمدیرعامل هلدینگ 

جنوب کیش به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان  کاوه فوالدشرکت 

 خبر داد.

جنوب کیش  کاوه فوالدبه گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، سید محمد اتابک با اشاره به افتتاح فاز دوم 

به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان از ابتدای انقالب تا به امروز، اظهار کرد: فاز دوم فوالدسازی 

یورو از سوی بنیاد مستضعفان در مدار تولید  میلیون 311جنوب کیش، با سرمایه گذاری  کاوه فوالدشرکت 

 قرار گرفته است. 

 

پارس وابسته به بنیاد مستضعفان گفت: با بهره برداری از فاز  کاوهمدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی 

جنوب کیش اضافه  کاوه فوالدمیلیون تن به ظرفیت تولید شمش در کشور و شرکت  1.2دوم این مجموعه، 

https://www.mehrnews.com/news/5031566/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/245885/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87
http://mfnews.ir/fa/news/13326/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 میلیون تن شمش فوالدی خواهد رسید.  2.4رفیت تولید در این شرکت به ساالنه می شود و ظ

 

در این شرکت  فوالدجنوب کیش، سهم تولید  کاوه فوالدوی با بیان اینکه با احتساب ظرفیت تولید در فاز دوم 

 کاوه فوالدرتبه  کشور ارتقاء می یابد افزود: این میزان تولید باعث می شود تا فوالددرصد تولید  1۰به حدود 

 کشور از جایگاه هفتم به رده چهارم ارتقاء یابد.  فوالدجنوب کیش در میان تولیدکنندگان 

 

جنوب کیش در سال جهش تولید و در راستای تحقق اقتصاد  کاوه فوالداتابک با تاکید بر احداث فاز دوم 

رت کامل، به دست متخصصان ایرانی مقاومتی گفت: برای نخستین بار در کشور یک خط تولید فوالدی، به صو

ایران، تحت سخت ترین  فوالدانجام شد و این موفقیت بزرگ در شرایطی به دست آمد که کشور و صنعت 

 تحریم های خارجی قرار داشت. 

 

جنوب کیش، در اشتغال زایی نیروهای بومی  کاوه فوالدوی با اشاره به نقش احداث فاز دوم فوالدسازی شرکت 

جنوب کیش، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فعلی  کاوه فوالدگان گفت: با بهره برداری از فاز دوم استان هرمز

برابر افزایش خواهد یافت که تماماً از جوانان متخصص و نیروهای بومی استان هرمزگان خواهند  2کارخانه به 

 بود. 

 

: سرمایه گذاری برای احداث فاز پارس وابسته به بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد کاوهمدیرعامل هلدینگ 

جنوب کیش بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان بوده و در آینده با راه اندازی کارخانه  کاوه فوالددوم 

 منجر می شود.  فوالدهای کنستانتره و گندله، به تکمیل زنجیره تولید 

 

مهر، با حضور رئیس بنیاد  5شنبه  جنوب کیش روز کاوه فوالدبه گفته اتابک، فاز دوم فوالدسازی شرکت 

 اول رئیس جمهور افتتاح می شود. مستضعفان و معاون 

  سایت دیگر: 35

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:11 - ایلنا
 به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان؛

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:22 - دنیای معدن

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:24 - خبرگزاری تسنیم

 بزرگ ترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان شنبه آینده افتتاح می شود

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/972237-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.donyayemadan.ir/view/160401/-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/02/2354878/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

  

   

 

 

 

1۰ 

 99فوالدسازی(/ دوم و سوم مهرماه  2)ویژه افتتاحیه فاز 54 شماره    

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:25 - میزان

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش 2افتتاح فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:4۰ - باشگاه خبرنگاران

 رکت فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شودفاز دوم فوالدسازی ش

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:41 - عصر معدن

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:41 - متالز نیوز

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:56 - رکنا

 گذاری بنیاد مستضعفان شنبه آینده افتتاح می شودبزرگ ترین سرمایه 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:۰2 - خبر استان

 بزرگ ترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان شنبه آینده افتتاح می شود

 13۹۹مهر  ۰2به چهارشن 11:۰۹ - آرمان اقتصادی

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2نبه چهارش 11:11 - بورس پرس

 میلیون یورویی 311افتتاح فاز دوم فوالدسازی شرکت بورسی با سرمایه گذاری 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:16 - ام آوران معدن وفوالدپی

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:1۹ - اقتصاد نیوز

 افتتاح بزرگ ترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:2۰ - ایرنا

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش فوالدی اضافه می شود 1.2

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:2۰ - امروز نیوز

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش فوالدی اضافه می شود 1.2

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:23 - فصل تجارت

 ید شمش فوالدی اضافه می شودمیلیون تن به ظرفیت تول 1.2

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:2۹ - فصل اقتصاد

 فاز دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:55 - ایران اکونومیست

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش فوالدی اضافه می شود 1.2

https://www.mizanonline.com/fa/news/658568/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
https://www.yjc.ir/fa/news/7502060/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://asremadan.com/News/23023/%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://metalsnews.ir/index.php/fa/iron-and-steel/item/6534-2020-09-23-07-07-33
https://www.rokna.net/fa/tiny/news-608747
http://khabareostan.ir/33036/
https://armaneghtesadi.com/538778/1399/07/02/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7/
http://boursepress.ir/news/158307/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://miningandsteel.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7/
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/363064-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84051070/%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/326630/%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/419703/12-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/583027/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/362582/%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:55 - شبستان

 ن تن به ظرفیت تولید شمش فوالدی اضافه می شودمیلیو 1.2

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  13:۰1 - سازه نیوز

 ینده نزدیکافتتاج بزرگ ترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در آ

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  13:4۰ - خبرگزاری دانشجو

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  15:۰5 - دن نامهمع

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  15:21 - معدن نیوز
 مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس خبر داد؛

ظرفیت تولید شمش کشور افزوده می میلیون تن به  1.2فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش /  2افتتاح فاز 

 پله ارتقا می یابد 3درصد و رتبه آن  1۰شود/ سهم کاوه در تولید فوالد کشور به 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  15:46 - دانا
 به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان؛

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  15:56 - خبرگزاری فارس

 جهانگیری برای افتتاح فاز دو فوالد کاوه به هرمزگان می آید

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  16:11 - صدای بورس

 مهر ماه 5فوالد کاوه جنوب کیش در  2بهره برداری از فاز 

 ۹13۹مهر  ۰2چهارشنبه  16:46 - صنعت نیوز

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش فوالدی اضافه می شود 1.2

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۷:11 - فلزات آنالین
 مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس خبر داد:

 افتتاح فاز دوم فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۷:25 - تحلیل بازار

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  21:۰2 - ماین نیوز

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش فوالدی اضافه می شود 1.2

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  ۰۹:۰2 - روزنامه دریا

فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می  2به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان؛ فاز 

 شود

http://shabestan.ir/detail/News/975105
http://sazehnews.ir/fa/news/52176/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
https://snn.ir/fa/news/877982/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.madanname.ir/news/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.madannews.com/Fa/News/603297/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-12-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.dana.ir/News/1650310.html
https://farsnews.ir/news/13990702000923/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.sedayebourse.ir/news/417258/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/139560/
http://www.felezatonline.ir/News-15971/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4/?id=15971
https://www.tahlilbazaar.com/news/43291/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.minews.ir/fa/doc/news/52959/%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.daryanews.ir/news.php?id=37252
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 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  1۰:۰2 - روزنامه ندای هرمزگان

فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می  2به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان؛ فاز 

 شود

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  1۰:15 - ایسنا
 با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

 فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به بهره برداری می رسد 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  11:22 - موج
 سید محمد اتابک مطرح کرد؛

 ارتقا رتبه در میان تولیدکنندگان فوالد با افتتاح فاز دوم شرکت فوالد کاوه کیش

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  15:۰1 - باز خبر
 رئیس جمهور؛ با حضور معاون اول

 فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به بهره برداری می رسد 2فاز 

http://www.nhn.ir/DetailView.aspx?type=rSas3impO6s=&IDNews=ZQKPrlNts+8=
https://www.isna.ir/news/99070302040/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-346954
https://bazkhabar.ir/91840/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C/
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 بخش دوم: آمار و اطالعات تکمیلی

 عنوان تاثیرگذارترین خبرها

تاثیرگذارترین خبرها در جدول زیر بر اساس ضریب بازدید و تعداد بازنشرهایی که هر خبر داشته است، مرتب شده است. ضریب بازدید 

 یک عدد نسبی است و نشان دهنده مجموع وزن بازدیدکنندگان سایت هایی است که خبر را بازنشر کرده اند. 

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 ازدیدب

فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش  2فاز 

 افتتاح می شود

بنیاد مستضعفین انقالب 

 اسالمی
۰2/۰۷/13۹۹ 35 21۰8 

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش آماده  2فاز 

 بهره برداری
 1۰3۷ 3 ۰3/۰۷/13۹۹ باشگاه خبرنگاران جوان

فوالد سازی فوالد کاوه جنوب کیش  2مرحله 

 آماده افتتاح است

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
۰2/۰۷/13۹۹ 2 6۷4 

میلیون یورویی بنیاد  311سرمایه گذاری 

 مستضعفان در فاز دوم ... 
 44۷ ۰ ۰3/۰۷/13۹۹ خبرگزاری تسنیم

نشست خبری مدیر عامل شرکت فوالد کاوه 

 جنوب کیش با خبرنگاران

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
۰2/۰۷/13۹۹ ۰ 353 
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 ابر کلمات

 

تری نمایش که بیشتر تکرار شده باشند با اندازه بزرگبینید. کلماتی موجود در خبرهای این گزارش را می کلمات کلیدی در این نمودار،

 شوند.داده می

 

 

 ابرکلمات
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 فراوانی خبرها بر اساس وب سایت

 

تعداد خبرهای منتشر شده توسط آن سایت « تعداد اخبار»جدول زیر آمار عملکرد هر سایت در این بولتن را لیست کرده است. ستون 

تعداد »ند که توسط آن سایت منتشر شده اما منبع آنها سایت دیگری بوده است. ستون خبرهایی هست« خبرهای بازنشری»است. 

های دهنده مجموع بازدیدنشان« ضریب بازدید»اند. ها از خبرهای آن سایت انجام دادهمجموع بازنشرهایی است که دیگر سایت« بازنشر

 خبرهای مثبت، منفی، خنثی و برآیند آنها هستند.  دهنده تعدادهای بعدی به ترتیب نشانخبرهای آن سایت است. ستون

 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

بنیاد 

مستضعفین 

 انقالب اسالمی
۱ ۰ ۳۵ ۲۱۰۸ ۱ ۰ ۰ ۱ 

باشگاه 

 خبرنگاران جوان
۱ ۱ ۳ ۱۵۷۷ ۲ ۰ ۰ ۲ 

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی
۲ ۱ ۲ ۱۳۸۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 

خبرگزاری 

 تسنیم
۱ ۱ ۰ ۸۹۴ ۲ ۰ ۰ ۲ 

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران
۰ ۲ ۰ ۸۱۸ ۲ ۰ ۰ ۲ 

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۳۲۰ ۰ ۱ ۰ خبرگزاری مهر
خبرگزاری 

 شبستان
۰ ۱ ۰ ۹۲ ۱ ۰ ۰ ۱ 

خبرگزاری صدا 

 و سیما
۰ ۱ ۰ ۷۹ ۱ ۰ ۰ ۱ 

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۴۶ ۰ ۱ ۰ اقتصاد نیوز
خبرگزاری 

 دانشجو
۰ ۱ ۰ ۴۳ ۱ ۰ ۰ ۱ 
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 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۴۳ ۰ ۱ ۰ خبر گزاری موج
 ۱ ۰ ۰ ۱ ۳۹ ۰ ۱ ۰ دانا

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۳۹ ۰ ۱ ۰ بورس پرس
 ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۵ ۰ ۱ ۰ صنعت نیوز
 ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۴ ۰ ۱ ۰ تحلیل بازار

پایگاه خبری 

 قلم
۰ ۱ ۰ ۹ ۱ ۰ ۰ ۱ 

خبرگزاری 

 فارس
۰ ۱ ۰ ۵ ۱ ۰ ۰ ۱ 

ایران 

 اکونومیست
۰ ۱ ۰ ۴ ۱ ۰ ۰ ۱ 

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۱ ۰ معدن نامه
 ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۱ ۰ فلزات آنالین

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۱ ۰ باز خبر
 ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ عصر معدن
 ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ اقتصاد آینده
 ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ماین نیوز

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ صدای بورس
روزنامه ندای 

 هرمزگان
۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ 

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ دریاروزنامه 
خبرگزاری کار 

 ایران
۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ 

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ دنیای معدن
 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ میزان

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ فصل تجارت
 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ فصل اقتصاد
 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ اخبار فلزات
 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ معدن نیوز

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ رکنا
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 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ خبر استان
 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ سازه نیوز

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ آرمان اقتصادی
پیام آوران 

 معدن وفوالد
۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ 

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ امروز نیوز
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 نمودار نسبت سایت هایی که بیشترین خبر را تولید کرده اند

 

 دهداند را نشان میکننده خبر بودههایی که در خبرهای این بولتن، تولید نمودار زیر بیشترین سایت
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اند و در مجموع چندبار کند که هر سایت چه تعداد خبر داشته است، این خبرها چندبار بازنشر شدهدر جدول زیر، هر ردیف مشخص می

 اند.بازدید شده

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی
۲ ۰ ۲ ۱۰۲۷ ۲ ۰ ۰ ۲ 

باشگاه 

 خبرنگاران جوان
۱ ۰ ۳ ۱۰۳۷ ۱ ۰ ۰ ۱ 

خبرگزاری 

 تسنیم
۱ ۰ ۰ ۴۴۷ ۱ ۰ ۰ ۱ 

بنیاد 

مستضعفین 

 انقالب اسالمی
۱ ۰ ۳۵ ۲۱۰۸ ۱ ۰ ۰ ۱ 
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 سایت های منتشر کننده خبر

 

 اند.تر نشان داده شدهاند بزرگکه خبرهای بیشتری داشته هاییدر شکل زیر، سایت
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 نمودار نسبت سایت هایی که بیشترین بازنشر خبر را داشته اند

 

 دهد.اند را نشان میهایی که در خبرهای این بولتن بازنشر کننده بودهنمودار زیر بیشترین سایت
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 سایت های منتشر کننده و بازنشر کننده خبر

 

 اند.تر نشان داده شدههای بزرگاند با دایرههایی که خبرهای بیشتری داشتهنمودار زیر، سایتدر 
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هایی که خبرهای آنها بیشترین ضریب بازدید را نمودار نسبت سایت

 اندداشته

 

های پربازدیدتری بازنشر در سایتهای تولیدکننده خبر در این بولتن، کدام یک از آنها باعث دهد که در بین سایتنمودار زیر نشان می

 اند.شده

 

 
 

اند و در مجموع چندبار کند که هر سایت چه تعداد خبر داشته است، این خبرها چندبار بازنشر شدهدر جدول زیر، هر ردیف مشخص می

 اند.بازدید شده
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 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

بنیاد 

مستضعفین 

 انقالب اسالمی
۱ ۰ ۳۵ ۲۱۰۸ ۱ ۰ ۰ ۱ 

باشگاه 

 خبرنگاران جوان
۱ ۱ ۳ ۱۵۷۷ ۲ ۰ ۰ ۲ 

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی
۲ ۱ ۲ ۱۳۸۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 

خبرگزاری 

 تسنیم
۱ ۱ ۰ ۸۹۴ ۲ ۰ ۰ ۲ 

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران
۰ ۲ ۰ ۸۱۸ ۲ ۰ ۰ ۲ 
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سایت هایی که بیشترین خبر را منتشر کرده اند )سمت چپ( و بازنشر کرده اند 

 )سمت راست(

 

اند و محور سمت راست دهد که بیشتر از بقیه خبرهای این بولتن را منتشر کردههایی را نشان میمحور سمت چپ این نمودار سایت

 کند.های بازنشر کننده آنها را مشخص میسایت
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 منتشر شده و بازنشر شده بر اساس رتبه الکسا آمار خبرهای

 

اند و تعداد خبرهای منتشر شده و بازنشر شده هر محدوده ها بر اساس رتبه الکسا به چند محدوده تقسیم شدهسایت در این نمودار،

 است مشخص شده
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